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ПРОТОКОЛ № 15 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 28 липня 2021 року 
 

 

Присутні:  

Загорський В.С., Адамовський М.Г., Борис М.М., Лавний В.В., 

Бурдяк М.Р., Оріховський Р.Я., Мацишин Я.В., Миклуш С.І., Маєвський В.О., 

Ребезнюк І.Т., Динька П.К., Козак Р.О., Дадак Р.М., Ковалишин Р.В., 

Цюпка Л.М., Прусак В.Ф., Рудько І.М., Зонгайм Ю.В., Кисіль Б.М., 

Садиров В.Д., Кропива Є.О., Лончук В.А., Яцейко М.Г. 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження протоколів апеляційної комісії. 

Доповідає голова апеляційної комісії, професор Лавний В.В. 

2. Про рекомендацію до зарахування на навчання на місця державного 

замовлення та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають 

на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому 

числі за квотами-1). 

Доповідають: директори ННІ 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. Доповідав 

голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. 

Він проінформував, що від абітурієнтів, які проходили вступні 

випробування для вступу на навчання, заяв до апеляційної комісії на апеляцію 

не поступало. 

Запропоновано інформацію професора Лавного В.В. прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., директора 

ННІ ДКТД професора Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ професора 

Ребезнюка І.Т., директора ННІ ЕЕМ доцента Диньку П.К. інформацію про 

рекомендацію до зарахування на навчання на місця державного замовлення та 

оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за 

квотами-1). Вони проінформували, що надійшли списки за широким конкурсом 
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рекомендованих до зарахування на навчання на місця державного замовлення. 

(Додаток 1) 

Запропоновано рекомендувати до зарахування на навчання на місця 

державного замовлення та оприлюднити рейтинговий список вступників, які 

вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у 

тому числі за квотами-1). 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування на навчання на місця державного замовлення 

та оприлюднити рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів у тому числі за 

квотами-1 (Додаток 1). 

 

Результати голосування: „За” – 23; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                                 Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії             Михайло БУРДЯК 

 

 


